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টাই পরার হুকমু কী? 
প্রশ্নঃ 

জননক আবলম েবলবেন, টাই পরা নালক হারাম। কথালট কতটুকু লিক?                                                                                                                                                                                                                                

প্রশ্নকারী- সালকে 

উত্তরঃ  

যলদও আবলমবদর ককউ ককউ েবলবেন, টাই নাসারাবদর তথা 

লিস্টানবদর কু্রবশর প্রতীক হওয়্ায়্ মুসললমবদর জনয তা পরা হারাম, 

লকন্তু োস্তেতা হবে, টাই কু্রবশর প্রতীক হওয়্ার লেষয়্লট তথযপ্রমাণ পুষ্ট 

নয়্। েস্তুত এলট লেল লিস্টানবদর সাধারণ কপাশাক। তবে েততমাবন 

মুসললমবদর মাবে েযাপক প্রচলবনর কারবণ নাসারাবদর সবে এর 

লেবশষত্ব োলক রয়্লন; েরং তা লমশ্র কপাশাবক পলরণত হবয়্বে। তথালপ 

এলট কযবহতু কনককারবদর কপাশাক নয়্, অলধকাংশ ফালসক ফালজরবদর 

পেন্দ, তাোড়া এলট এবসবে মূলত লেজালতবদর কথবক, তাই অলধকাংশ 

আবলবমর মবত টাই পরা মাকরূহ ও অপেন্দনীয়্। মুসললমবদর উলচত 

কপাশাকাশাকসহ সে লকেুবতই ইসলামী স্বাতন্ত্র্য েজায়্ রাখা এেং 

কালফরবদর প্রলত আকৃষ্ট হওয়্া ও তাবদর সাদৃশয গ্রহণ কথবক লেরত 

থাকা।     

ইেবন উমর রালদয়্াল্লাহু আনহুমা েণতনা কবরন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম ইরশাদ কবরন, 

؛ ط. دار الرسالة 4031سنن ايب داود، رقم:  -تشبه بقوم فهو منهم من
حَممَّد كاِمل قره بللي. قال الراقم: احلديث  –العاملية، ت: شَعيب األرنؤوط 

سكت عليه ابو داود، وقال احلافظ ابن حجر رمحه هللا: أخرجه أبو داود 

ফাতওয়্া নাম্বার:261                        প্রকাশকালঃ12-07-২০২১ ইং 
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 –؛ ط. دار املعرفة 271، ص: 10فتح الباري ج: -بسند حسن. اهـ 
 بريوت

“কয েযলি ককাবনা জালতর সাদৃশয অেলম্বন করবে, কস তাবদর 

দলভুি।” -সুনাবন আেু দাউদ, হাদীস নং ৪০৩১ 

অনয হাদীবস এবসবে, 

سنن الرتمذي،  -منا من تشبه بغريان، ال تشبَّهوا ابليهود وال ابلنصارى  ليس
مصر، ت  –؛ ط. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب 2695رقم: 

حممد فؤاد عبد الباقي، قال أبو عيسى )هذا حديث إسناده  –محد شاكر أ
 حسنهضعيف وروى ابن املبارك هذا احلديث عن ابن هليعة فلم يرفعه(، و 

 . 2194األلباين مبتابعاته وشواهده كما يف السلسلة الصحيحة رقم 
“কয েযলি লভন্ন জালতর সাদৃশয অেলম্বন করবে, কস আমাবদর দলভুি 

নয়্। কতামরা ইহুলদবদর সাদশৃয অেলম্বন করবে না, নাসারাবদরও না।” 

-সুনাবন লতরলমযী, হাদীস নং ২৬৯৫ 

পারবসয লজহাদরত মুসললম োলহনীর প্রলত লনবদতশ লদবয়্ উমর রালদয়্াল্লাহু 

আনহু েবলন, 

؛ ط. دار 5532صحيح مسلم، رقم:  -والتنعم وزى أهل الشرك  وإايكم
 ة ـ بريوتاجليل بريوت + دار األفاق اجلديد

“কতামরা লেলালসতা ও মুশলরকবদর কেশ-ভূষা কথবক কেেঁবচ থাকবে।” 

-সহীহ মুসললম, হাদীস নং ৫৫৩২ 

উবল্লখয, টাই করশবমর ততলর হবল ো তাবত কু্রশ ো অনয ককাবনা প্রাণীর 

সুস্পষ্ট েলে থাকবল তা পরা হারাম।  
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-ফাতহুল োরী: ১০/২৭৪; ফবতায়্া মাহমুলদয়্া: ২৭/৪১৪; ফবতায়্া 

জালময়্াতুল উলূলমল ইসলালময়্া, লেন্নুলর টাউন, করালচ: ফবতায়্া নং: 

১৪৪২০৫২০০৪১৬, ১৪৩১০১২০০৩০০   

وهللا تعاىل أعلم ابلصواب ففط،  
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

২৮-১১-১৪৪৩ লহ. 

২৯-০৬-২০২২ ঈ. 


